Signat electrònicament per
Francesc Fernández Ferran .
Data: 24/12/2020 11:11:46 CET

FRANCESC FERNÁNDEZ FERRAN, SECRETARI DE L’AJUNTAMENT D’ESPARREGUERA
CERTIFICO: Que l’Ajuntament d’Esparreguera en Junta de Govern Local, en la sessió Ordinària
número 0019-2020 celebrada en data 23/12/2020, ha adoptat l’acord que diu textualment:
Fets
1.

Atesa la necessitat de cobrir de forma definitiva diverses places vacants previstes a la
plantilla de l’Ajuntament d’Esparreguera degudament dotades pressupostàriament.

2.

El Ple d’aquesta Corporació en sessió ordinària número 15, celebrada el 18 de
desembre de 2019, va aprovar inicialment el pressupost general i les bases d’execució
per a l’exercici 2020, així com la instrucció del control intern de la gestió econòmica, la
plantilla de personal i la refosa del catàleg de llocs de treball de l’Ajuntament. Aquest va
ser aprovat definitivament sent publicat al BOP el 22 de gener de 2020 amb CVE
2020001769.

3.

La Junta de Govern Local, en la sessió Ordinària número 1 celebrada el 15 de gener de
2020, va aprovar l’aprovació parcial de l’oferta pública d’ocupació d’aquesta corporació
per l’any 2020 en els següents termes:
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4.

El Ple de la Corporació en sessió ordinària núm. 2, celebrada el 19 de febrer de 2020, va
aprovar inicialment la modificació de Plantilla de l'Ajuntament d'Esparreguera 2020,
publicat al BOPB en data 3 de març de 2020 amb CVE 2020006592, i al DOGC núm.
8074 en data 28 de febrer de 2020, amb CVE-DOGC-A-20056017-2020

5.

El Ple de la Corporació en sessió ordinària núm. 7, celebrada el 15 de juliol de 2020, va
aprovar inicialment la modificació de Plantilla de l'Ajuntament d'Esparreguera 2020,
publicat al BOPB en data 28 de juliol de 2020 amb CVE 2020020097, i al DOGC núm.
8188 en data 29 de juliol de 2020, amb CVE-DOGC-A-20204047-2020.

6.

En data 19 de novembre de 2020 la tècnica de Recursos Humans emet informe sobre
l’Oferta Pública d’Ocupació per l’any 2020 de l’Ajuntament d’Esparreguera.
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7.

La Mesa General de Negociació de Condicions de Treball Comunes, acorda els criteris
generals sobre l’Oferta Pública d’Ocupació, segons es desprèn de l’acta de 01 de
desembre de 2020.

Fonaments de Dret
1. L’article 70 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, disposa que les necessitats de recursos humans
amb assignació pressupostària que no es puguin cobrir amb els efectius de personal
existents seran objecte d’oferta pública d’ocupació.
2. L’article 37.1.l) del Reial Decret Llei 5/2015, pel qual s’aprova el Text Refós de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic, estableix com a matèria objecte de negociació els criteris generals sobre
les Ofertes Públiques d’Ocupació.
3. L’article 38 del Reial Decret Llei 5/2015, pel qual s’aprova el Text Refós de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic, estableix que aquest acord requerirà de la prèvia ratificació per part de
l’òrgan municipal competent.
4. Articles 59 i 60 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, en relació a l’oferta pública
d’ocupació.
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5. La Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos Generals de l’Estat 2018, la qual es troba
prorrogada.
6. Article 107 de l’Acord Regulador de les condicions de treball comunes dels empleats públics
de l’Ajuntament d’Esparreguera.
7. Informe de data 19 de novembre de 2020 emès per la tècnica de Recursos Humans
8. L’aprovació de l’Oferta Pública d’Ocupació, que s’aprova amb la present resolució, l’òrgan
competent és la Junta del Govern Local, per delegació de l’Alcaldia a favor de l’esmenat
òrgan col·legiat, acordada mitjançant Decret 1580, de data 17 de juny de 2019. Art. 21.1 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i el seu homòleg 53.1
del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que estableix l’atribució que exerceix l’alcalde en aquesta
matèria
ACORDA
Primer: Aprovar l’Oferta Pública d’Ocupació d’aquesta Corporació per l’any 2020 en els següents
termes:
Personal funcionari
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Segon: Disposar la publicació d’aquest acord al tauler d’anuncis de l’Ajuntament
d’Esparreguera, així com al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
Tercer: Traslladar el present acord a la Junta de Personal i al Comitè d’Empresa.
I perquè consti als efectes escaients, lliuro aquesta certificació, a Esparreguera, a data de la
signatura electrónica.
Francesc Fernández Ferran
Secretari/a
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